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 הקדמה

 :מושג ההביטוס

בפרויקט שלי אני מתעסקת באתוס התרבותי שעליו גדלתי. תרבות אשר מקדשת את ההישגיות. המתכון7 

להצטיין בלימודים, להתגייס לשירות קרבי, ללמוד לימודים גבוהים, להצטיין גם בהם, לקנות בית, להוליד 

, הלכו והתרוקנו שני ילדים ולמות. בעייני, הערכים שעמדו מאחורי אותו אתוס תרבותי הלכו והתמעטו

ונשארו בגדר קישוטים נטולי תוכן, מעטפת חיצונית. בעיקר נשאר אותו פער מתעתע בין הפנים לחוץ. 

יש להבחין הבחנה מוחלטת בין "חוק הציפוי7 האדריכל אדולף לוס, מפרט בספרו "דיבור לריק" את 

". אני תוהה צבע עץ -מצבע אחדחוץ  ,החומר המצופה לציפוי עצמו. כלומר, מותר לצבוע עץ בכל צבע שהוא

 . ?האמיתי האם לא ההיפך הוא הנכון? האין הפער הנוצר הוא הפשע

השאלה הנשאלת היא, מה ממלא את הפער המדובר, שכן לאמר שנשארת מעטפת חיצונית בלבד אין זה 

אוסף הביטוס הוא (, habitusההביטוס ) "מדויק. לשם כך אפנה למושג שטבע הסוציולוג פייר בורדיה7

ובהם אופן השימוש שלו  –ההרגלים, הכישורים, הנטיות וההעדפות שאדם רוכש במהלך חייו  ,התנהגויותה

באמצעות מושג ההביטוס מעוניין בורדיה 1. "העדפותיו האסתטיות, ההתנהלות הגופנית שלו ועוד ,שפהב

 יתיאורטלאתר את פעולתו של המבנה החברתי בהעדפותיהם ובפעולותיהם הרצוניות של יחידים. זהו כלי 

המבקש להבהיר כיצד היחסים ההירארכיים בין קבוצות חברתיות מופנמים ונחווים כ"טבעיים" וכיצד 

 .המעמד החברתי של היחיד בא לידי ביטוי בהון התרבותי שצבר במהלך חייו

ההביטוס הוא "מערכת התנהגויות  ,"Le Sens pratique" כפי שהגדיר זאת בורדיה עצמו בספרו

עקב תנאי קיום אובייקטיבים בתהליך חיברות". המערכות המנחילות לאדם הנרכשות על ידי הפרט 

ועוד. כתוצאה מכך, האדם רוכש את  בית הספר ,משפחהה - חיברותהביטוס מסוים הן מערכות ה

שאליה הוא משתייך. לפיכך, ההביטוס קובע במידה רבה את  קבוצה החברתיתההביטוס של הוריו ושל ה

 ,מבחני מיוןועד להצלחתו ב ראיונות עבודה החל מתוצאות של ,חברהסיכויי הצלחתו של אדם ב

לכן התחלתי את כתיבה זאת בלאמר שברור לי מאליו מילדות שלימודים הם . המבחן הפסיכומטרי כמו

בשביל להצטיין בהם וכמובן שאת הבגרות בתיכון עוברים בציונים הכי גבוהים שאפשר. עובדה מוזרה 

חד של הוריי עומדים  ןזיכרוהיא שכאשר אני מנסה להיזכר בי כנערה מתבגרת לומדת אין לי  בהקשר זה

מעל ראשי וטוענים לכתר הלימודים, יושבים ומסבירים לי שעות שהצטיינות בלימודים זה חשוב. להיפך, 

ן, מהיכן שציונים זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. אם כ לאמיזכור לי כהישג שכאשר הייתי צעירה הסברתי 

 נספגה בי התחושה שהישגיות היא מעלה?

גרנו בפריז למשך שנה, בשביל  עבודתה של אמי. אבי לקח חופש וטיפל בי ובאחיי וכחלק  3כשהייתי בת 

השווים ביותר בעיר האורות,  למוזיאוניםמאורח החיים היום יומי זכורים לי טיולים תרבותיים רבים 

לאחר מכן כאשר חזרתי לארץ החוגים שהייתי בהם בתור יר זה.  הלובר היה מקום מוכר כבר מגיל צע

ילדה צעירה הם רכיבה על סוסים, שחיה, ציור ופיסול. בביתי תמיד היה מנוי לעיתון הארץ וכאשר הגעתי 

לגיל תיכון נרשמתי ללימודים בתיכון לאמנויות "יגאל אלון" ברמת השרון כי זהו תיכון יותר טוב ללימוד 

 היפלינצדיסאחד ומיוחד של  ןזיכרוכפר סבא הקרובה לביתי. אכן אין עיר התיכון שהיה ב מרמתאמנות 

חינוכית להצטיינות אבל המערך הסביבתי והחברתי שלי מגיל צעיר מוכוון לכך ללא צל של ספק. מתוך 
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, 5102שונה לאחרונה ביולי ויקיפדיה, "הביטוס",  
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A1. 
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http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99


 תיאור אינפורמטיבי זה של תקופת התבגרותי ניתן לתת הבחנה מוצהרת שקבוצת ההביטוס שעליה גדלתי

 היא של "הטעם הגבוה", "קבוצת העילית". 

אך יחד עם זאת, לא כל הנוצץ זהב, בעייני מאחורי אותן קירות יפים מתרחשים רחשים ומאורעות הרבה 

"גזענות בורדייה במאמרו  ששואלפחות יפים מאותם תארים אקדמיים, או מקצועיים מרשימים. כפי 

לשאול את עצמנו מהי תרומתם של האינטלקטואלים האינטלגנציה"7"עלינו להסתכל על עצמנו בראי ו

לטעמי הכל מתחיל באותו חינוך "עילי", כלומר העובדה שבגיל ההתבגרות שבו 2לגזענות האינטליגנציה?". 

מתבססים ומתעצבים כל נימי האישיות מחדירים לך שאתה "יותר טוב" בדרכים סמויות חודר ומחלחל 

  3ואישור מהמדע". ההוא אפליה חברתית שקיבלה לגיטימציכפי שבורדייה כותב7 "המיון הלימודי 

שממלא את הפער בין החוץ הנוצץ לפנים הגועש.  הבפרויקט שלי אני חוקרת את אותה גזענות האינטליגנצי

אך על מנת לבחון אלמנטים תרבותיים אלו אני מרגישה שיש צורך לבחון תופעה זאת על ידי חקר המעגלים 

אשון ביניהם הוא המעגל הפנימי, המשפחתי. לאחר מכן אמשיך לסביבה המקיפים אותי, כאשר הר

הרחוקה יותר שהיא המושב שבו גדלתי ולבסוף את התרבות שעליה גדלתי אשר אותה אני חוקרת ומביאה 

לידי ביטוי בפרויקט הגמר השנה. את נושא העבודה אחקור על ידי מהלך כרונולוגי, בחינת העבודה 

שנים בבצלאל לצד התוצרים החזותיים הנלווים ובכך אביא לידי ביסוס את אותם האמנותית שלי לאורך ה

 שלושה מעגלים המבטאים יחד את מושג ההביטוס ותרבות "הקישוט" עליה אני מדברת בעבודתי.

 

 -חלק א

"MOM:" 

כשסיימתי את לימודי בשנה א' במחלקה לצילום בבצלאל, ישבתי לשיחה עם אחד מהבוגרים שאמר לי7 

"ענבר שתדעי, לא ממציאים את השמש מחדש בשנה ד, אני את הפרויקט שלי, הגרעין שלו התחיל כבר 

יקט בשנה א", הוא צדק.... אולי לא בשנה א', אבל התהליך שלי בהחלט התחיל בשנה ב'. במהלך הפרו

השנתי שהיה מלווה על ידי דרור דאום, הבנתי שאני מתעסקת בתרבות שממנה אני מגיעה ומה היא אומרת 

דרך המעגל הראשוני, משפחתי כלומר,  בעיניי. תחילה, דרך הסיפור הפרטי שלי והעיניים שלי על העולם.

הכי קרובה אליי, ינה וה התרבות הזוליתר דיוק, ניסיתי למצוא את הדמות בחיי שמייצגת את  .הפרטית

עם התקדמות התהליך היצירתי  מסקנה זודרך הסתכלות עליה אוכל להבין משמעויות על עצמי. מתוך 

 .אמיבמהלך השנה התחלתי להתבונן בתהליך היצירה על 

. כלומר, כל what you see it's not what you getתמיד הרגשתי שהמשפחה שלי היא גילום המשפט7

אמא שלי פרופסור, רופאה  ,ם7 גרים במושב מבוקש )רמות השבים במרכז הארץ(הסטאטוסים מפוצצי

למדתי בבית  ,אשתו עורכת דין ,מאוד חשובה בתחומה. אבא שלי עובד במשרד ראש הממשלה, אחי טייס

מחוגים אליטיסטיים כגון רכיבה על סוסים ופיסול. הייתה מורכבת  וילדותיברמת השרון נחשב ספר 

אצל חברה בבריכה וסוף שבוע לאחר מכן בקולנוע של חבר  מורכבים מביקורהשבוע שלי סופי  זיכרונות

בפנים מה שמתחולל וד מוצלחת במובן היבש של המילה. ילדות אחר. על הדף, משפחה מאוד מרשימה ומא

ו, הוא קיצוני ושונה לחלוטין7 בעיות אכילה, יציאה מהארון של שני בני דודים, בגידות ומחלות נפש. עכשי

 ,נכון לכל משפחה יש את התיק שלה, ללא ספק אינני שמה את משפחתי מעל כולם בתיק המופרעים. אבל

משום שככל שהחוץ נוצץ יותר נדמה שהפנים מלוכלך יותר. יתרה  שתי שהפער בין החוץ לפנים קיצוני,הרג

כפי שהזכרתי קודם לכן, דמותה של אמי ייצגה  מזאת, ככל שהחוץ נוצץ יותר, הפנים שמור עמוק יותר.

בעייני את הקיצון המוחלט. אישה בשנות החמישים המתקדמות לחייה, רופאה צעירה שהגיעה לארץ בגיל 
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 .( 0651אבנר להב )תל אביב7 רסלינג, שאלות בסוציולוגיה,  פייר בורדיה, "גזענות האינטלגנציה", בתוך  
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 שם, שם. 



צעיר ללא שפה. בראיון העבודה הראשון שלה בבית חולים גדול בישראל נאמר לה7 " לא תמצאי כאן 

ת ויתרה ובנתה את עצמה בשתי ידיים. היום אמי היא אחהיא לא ו עבודה עדיף לך לחזור לצרפת". אך

המוכרות, המשפיעות והמוערכות במדינת ישראל בתחום הגנטיקה והילדים. יחד עם זאת,  תומהפרופסורי

, משום שברמה המקצועית היא כוכבת שבחוץ , דבר שלא מתגלה לעולםדפרסיהמאניה מאמי סובלת 

פרסיה בית, בין כותלי הקירות מתבטאת הדת. אך בתוך הברמה המקצועית מתבטאת המאניה והמוצלחו

 במלוא הדרה.

התחלתי להרגיל אותה ואת בני  שלי במהלך השנה. מושא ההתבוננותהסברתי לאמי שהיא הולכת להיות 

משפחתי למצלמה. אמנם אבי למד גם כן צילום אבל כחלק מתרבות האיפוק והשמירה בני משפחתי אינם 

עד שהייתה אומרת דיי,  וצילמנולשדות מסביב לבית  יצאנועל שלהם מתועד. רגילים לכך שכל צעד וש

עם מחשבה מופשטת של אותו גרעין אותו אני  גם מסתובבת והולכת.  תיעדתי את אמי ואת הסביבה

מ"מ שלי. לאמי ישנה  52מחפשת אך ללא מילים מדויקים לשים לצד אותם דימויים שיצרתי במצלמת ה

יבה שאני אומרת קלה זאת משום שהיא אינה יושבת על בקבוקי וויסקי או ערק בעיית שתייה קלה, הס

ומתחילה להרביץ קריוקי בבית אבל, כן בכוס השלישית והרביעית הסביבה מתחילה להתחמם. לרוב 

בצורה אירונית הסיטואציות הנ"ל קורות סביב שולחן האוכל בארוחה המשפחתית. בצורה מעניינת 

יימת בצורה מאוד ברורה. הגנטיקה והעזרה לרבבות של משפחות בחוץ וההצלחה הדיכוטומיות של אמי ק

המטאורית בתחום לצד הבעיות החריפות בתוך פנים משפחתה. אין מקום יותר טוב להתפרצות הנושא 

 הצלחה וכישלון סביב אותו נושא7 משפחה. מאשר סביב שולחן האוכל בארוחה משפחתית.

 

את החצר האחורית, החצר של מלח הארץ ואיך היא נראית. ועל כן אחד מה שעניין אותי היה להראות 

של טוד סולנדז,            0665מהרפראנסים הברורים שהיו לי במהלך השנה הזאת היה הסרט  "אושר" משנת 

(Happiness, Todd Solondzהסרט "אושר" הוא סרט קומדיה שחורה אמר .)קאית שסולונדז הגדיר י

ארוחת הערב היא במהותה מושג הנורמה  ,לארוחת ערב כל המשפחה יום אחד ישבנו כ"קומדיה עצובה".

המשפחתית התקינה, התכנסות בני המשפחה מדי ערב לכדי ארוחה משפחתית לשיחה ודיון אודות היום. 

 המשפחתית. במהלך הארוחה והנורמאליותבדיוק כפי שבסרט המשפחה המתוארת מחפשת אחר האושר 

העניינים היו קלילים השיחה זרמה כאשר מדי פעם אמי ממשיכה את השיחה בנונשלנטיות ומתרחקת 

למטבח על מנת למלא עוד כוס יין מהבקבוק שבכלל מסתתר במקרר. שמתי לב שהשיחה מתחילה 

להתחמם והבאתי את המצלמה שלי. הנחתי אותה על השולחן שיחקתי כאילו אני מנקה אותה תוך כדי 

ליקה אותה למצב וידאו, לא הסתכלתי לאן היא מכוונת או באיזה מצב פשוט נתתי לה לרוץ. שאני מד

צדקתי, העניינים בהחלט התחממו ובצפייה מאוחרת יותר בחומרים הבנתי מה תפסתי. על כרטיס 

ו וכעת הייתה לי את התמונה המצלמה כעת היה הסיפור הפנימי, אותם שדים שרק אנחנו יודעים התגל

ברמת הפרקטיקה תיעוד המצב ללא ידיעתה של אמי הוא ללא ספק לא  את שני הצדדים למטבע. השלמה,

אתי. מאידך, מדובר בתהליך אישי שבדיוק בנקודה זאת התחיל להתרומם ולכן בחרתי במודע לא לספר 

את  במחשבה שאראה להם את החומרים בדיעבד על מנת לא לעצור את התהליך. .להוריי מה תיעדתי

יאו. בצילומי הוויד יהמשכתי לאורך השנה והצלחתי לשכלל את הפרקטיקה הצילומית של הווידיאוצילומי 



לאט הבנתי איך במהלך השיחות המוסרטות עם אמי להוביל את השיחה למקומות שאותם  ,לאט כלומר

לגרום לה להעלות בשיחה את הנושאים הכאובים תוך כדי שהיא איננה מתייחסת . אני רוצה לחשוף

מה. בדיעבד אני חושבת שאולי אמי ידעה תמיד שאני מצלמת אותה היא אישה חריפה מדי בשביל לא למצל

 אולי יחד שמרנו סוד מנחם לשתינו, מעין שעת ריפוי מושתקת כפי שאנחנו רגילים כל כך.  ,לשים לב אבל

 

 

 

 מתוך עבודת הווידאו המרכזית:

 

חיים ורגעי המשפחה בדרך צילום סנאפשוטים ה או שהתחלתי המשכתי בתיעודיבמקביל לסרטי הוויד

כאשר אני תופסת רגעים שנראו לי ברמה המופשטת מתאימים להוסיף רבדים ועומקים לנושא שהחל 

תיעד את  פורוייה. Seiichu Furuya))יפני בשם סייצ'ו פורוייה, להתפתח. כחלק מהתהליך נחשפתי לצלם 

כאון יאשתו לאורך שנים רבות בצילום אנלוגי שלושים וחמש מילימטר. אשתו סבלה מסכיזופרניה וד

טובים לצד רגעים נפשיים מאוד קשים כאשר לאורך הספר הגעים בראת אשתו  . פורוייה תיעדכרוני

יתם בשעות הרחוב הנשקף ממרפסת ב :מופיעים דימויי מציאות המוסיפים רבדים לסיפור כמו לדוגמא

שונות של היום, חבילת סיגריות מעוכה לצד פרחים מלבלבים, חדרים בביתם שתועדו בעונות שונות של 

השנה, בני משפחה ועוד. כל אותם רגעי חיים שיחד מסבירים את הסיפור בצורה עמוקה יותר. ולכן כחלק 

ן ין לאומית, בפהיא מצליחה ברמה ב שם עבודתה במקוםמהצילומים בחרתי ללכת לצלם את אמי 

המקצועי מתבטא הסיפור החיצוני היפה.  כמו כן צילמתי מקומות בביתי שלי ובסביבתי הקרובה שהרגישו 

 לי כנדבך נוסף עקרוני בסיפור )לדוגמא עדן החלון בשלג ונזילת השלג לטיפות גשם אפרוריות(.

 צילומים ממקום עבודתה של אמי:

 



 צילומי סביבה:

 

 

( אשר ב"פרויקט Tirney Gearonיתה הצלמת טירני גירון )יפתי אליה במהלך השנה הצלמת נוספת שנחש

 בסצנות. מתעדת גירון את אמה חולת הסכיזופרניה 5113( שלה משנת The Mother projectהאמא" )

תיעודיות מבוימות למחצה יוצאות דופן. הדימוים של גירון מספרים את סיפורן בצבעוניות עזה ודרך 

בעית של המשפחה מתגלים כל השלדים הנפשיים של הסיפור. גירון מספרת בסרט על הפרויקט הסביבה הט

בגילוי לב היא  ,אך .מהחשש האישי שלה שהצופים יחשבו שהיא מנצלת את אמה במהלך הפרויקט הזה

גם כמוה" חשש שאני מזדהה איתו  ו"לעיתים אני חושבת שאולי גם אני אהיה כמוה, וילדיי יהי אומרת

באמי, לדעת שאני אינני כזאת. בנוסף אומרת  האינטנסיביתוהוא חלק מהגרעין שהוביל אותי להתבוננות 

לבסוף . 4"אינני עושה זאת על מנת לפגוע באמי או בילדיי, דרך הפרויקט אני מרפא את עצמי" גירון7 

משפט זה טומן בחובו  5.מצב פנימי אז אני לא יודעת"כזאת אבל זה  גירון7" אולי כל משפחה היא מספרת

את הצורך הפנימי שלי היה במהלך הפרויקט. לגלות את הפנים, להראות את מה שאני שומעת ורואה 

 מילדות לעולם ולהתנחם במחשבה שאולי לא רק אנחנו כאלו. 

למתי לאורך השנה שצי וסרטי הווידיאוהפרויקט הסתכם באינסטליישן שהיה מורכב מצילומי הסטילס 

דרך ההצגה את הנרטיב המורכב, את שני צידי המטבע של משפחתי. כמו שבתה של גירון  לטוותוניסתי 

 מספרת בסרט7 "כשאני באה לסבתא אני מיד רוצה לברוח משם, אבל אז אני מתגעגעת".
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  Tierney Gearon, "The Mother Project", Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=5hR_MtknOSY.  
5

 שם, שם. 



 

 'חלק ב

 "הפסאדה":

בעזרת יוסי ברגר ניסיתי למתוח את גבולות במעבר לשנה השלישית בלימודים התעמתי עם הנושא מחדש. 

המשפחה שלי ולצאת אל המרחב הציבורי יותר, המושב שלי. זאת משום  שהבנתי לפני, המשפחה שלי 

איננה מיוחדת והיא סמל לתיאוריה שהתחלתי להרכיב לגבי התרבות שעליה גדלתי. באותה שנה עברתי 

קריית מנחם בירושלים. שכונה שהיא ללא צל של מדירתי בשכונת נחלאות בירושלים למגורים בשכונת 

ספק תמונת המראה של רמות השבים. קריית מנחם נחשבת שכונה במעמד סוציו אקונומי נמוך אם לא 

שנקראת סח"י )סיירת חסד ייחודית( במסגרת  מצוקה. התחלתי לעבוד כרכזת קבוצה נאמר שכונת

חלקים ארגזי מזון למשפחות נזקקות בשכונה. דרך התפקיד אני מרכזת קבוצת נוער בסיכון שיחד אנחנו מ

משפחות בשכונה והתחלתי להכיר תרבות אחרת מזו שגדלתי עליה. ההקבוצה והנערים הגעתי לקרבה עם 

היפה והמכוער. שומעים הכל מהחלונות את הכל בפנים, את הרע, הטוב,  תרבות שאומרת אם לא צועקת

השכן בוגד באשתו וכולם חברים, הכל  שחייםו שאני אדע מהסיפורים מהשמועות וזה נפלא וברור מאלי

מה שלא בסדר נשמר בפנים ומה שמוציאים שבו שאני באה ממקום כל זה לצד העובדה  בסדר כולנו יחד.

 החוצה זה הצטיינות, אח טייס, מכונית יפה מרדף אחר אושר בלתי קיים.

כמו שדה ורבורג ובני ציון. לאחר  ביבהבמהלך השנה התחלתי לצלם את הבתים ברמות השבים ויישובי הס

הופיע  של הבתים הגדול םתקופה שבה צילמתי והצגתי בכיתה צילומי ישירים של בתים יפים שחלק

במגזינים כאלו ואחרים של עיצוב בתים ואדריכלות. יוסי אמר לי7 " אני מרגיש שרק אצלי בקורס את לא 

תנסי לשחק עם זה?". לאחר ההערה הזו שיניתי את נותנת לעצמך חופש" הכל קשוח וסימטרי מדי אולי 

הפרקטיקה שלי. כלומר, לקחתי את אותם צילומים ישרים והתחלתי לחתוך אותם, לשחק עם הסימטריה. 

להיות מחולק  יכול ית מלאה בגרידים צילומיים. הפרייםלאהבנתי שדרך הצילום שלי היא מאוד פרונט

ת הצילומים והתחלתי לחבר אותם מחדש בכיוונים וצדדים בצורה שונה ומשעשעת יותר. לכן, חתכתי א

מסמלים את המעטפת, את הרצון להיות  קולאז'ים שבעייני מסמלים את הפסאדה, חדשים. מכך, נוצרו

 בולט בתוך סטנדרט.

 דוגמאות מתוך הקולאז'ים שיצרתי:

 



 

 

רכזתי בחזית של הבתים כי בעייני החזית משדרת את אותו משחק כפול. במושב שבו בצילומים שלי הת

גדלתי אין בית שדומה למשנהו. ברחוב אחד ניתן לראות בית ורוד ותיק לצד בית צהוב אמריקאי טיפוסי 

לצד בית לבן בסגנון יווני לצד בתים תקופתיים, כל אחד מנסה להראות ולהיראות. התופעה הזאת נובעת 

וך השינוי האדריכלי שקרה בישראל, בשנות השישים הסוציאליזם מתפרק ויחד איתו מופיע שינוי מת

, בית נועד הפונקציונאליסגנוני בחזות הבתים בישראל. עד אותה תקופה שלט בארץ סגנון הבאוהאוס 

נטים מתנתקת החזית מהבית ומתחילה לייצג אלמ ,למגורים ותו לא. כאשר סגנון הבאוהאוס מתפרק

בעלי הבית משדרים אמירות חברתיות בעלות כוח רב.  החזיתבעזרת נראות  שונים כמו כוח חברתי וכלכלי.

את התופעה הזאת החלטתי להרחיב ולחקור דרך אותם קולאז'ים. החיבורים שעשיתי הדגישו בחובם את 

. כלומר, החלונות והשערים הסגורים, את העצים המסתירים את הבתים ואת מצלמות האבטחה הקיימות

מצד אחד אנחנו מבינים שהחזית מייצגת כוח כלכלי ובעלי הבתים טוענים למקומם בעזרת ממונם ורכושם 

מנסים להסתתר ולשמור על פרטיותם. צורה זאת מייצרת תחושה מאוד  אך יחד עם זאת באותה נשימה

המתייחס אל הקיר הדמיוני המפריד בין הקהל לבמה, על  תיאטרוןמושג ב 7חזקה של ה"הקיר הרביעי"

הבמה בנויים שלושה קירות אמיתיים של חדר והקהל, כביכול, מציץ לתוך עולם ההתרחשות על הבמה, 

ת, הקהל יכול לראות את ההצגה אך הדמויות על דרך קיר רביעי שקוף. שקיפות זו היא בדרך כלל חד כיווני

 הראיתימצד אחד  בעבודתי .6"הבמה מתנהגות בהתאם לעלילה בלי להתייחס לעובדה שהקהל צופה בהן

את הבתים את החזיתות כפי שאנחנו כצופים צופים בהצגת תיאטרון. אך יחד עם זאת השארתי את 

  הצופים מחוץ למתרחש, מאחורי אותו קיר רביעי בלתי נראה.

ם הקולנוע, לא פעם ולא פעמיים אנו רואים סרטים מקום נוסף שבו החזית באה לידי ביטוי הוא בעול

של חזיתות הבתים חזק מאוד. יש  הפלקאטיותם מאוד מוצלחים שבמהלך הצפייה אלמנט ייקולנוע

יה בסרטים שאם היינו רק יכול להביט מעבר לחזית היינו מגלים חלל ריק. יתחושה לעיתים בעת צפ

במאי אוסטרי,  (Michael Hanekeשל מיכאל הנקה ) 5116( משנת white ribbonו סרט לבן )לדוגמא בסרט

מעבר לאלמנט החזית שהינו חזק מאוד בתחום  החזית חזק מאוד, ונותן תחושת חלל ביתית ריקה .אלמנט 

מכאן, מצאתי השראה שהזכרתי קודם לכן הינו מושג חזק בתחום הקולנוע.  "הקולנוע מושג "הקיר הרביעי

                            "ו"אמריקן ביוטי 5115משנת  Revolutionary Road), )רבה לפרויקט בסרטים "חלון פנורמי"

((American Beauty   של סם מנדז 0666משנת (Sam Mendes ) דוגוויל", כמו גם הסרט( ,"Dogville) 

 עלילת הסרט הלכה למעשהמציג את ה (Lars von Trierשל הבמאי הדני לארס פון טרייר, ) 5115משנת 

  כהצגת תיאטרון.

                                                             

אך הוא הוגדר כמושג רק על  ,שייקספיר ובימי יוון העתיקה בפועל, הקיר הרביעי התקיים כבר במחזות להרחבה7 6

אף על פי שהמושג  .06-המאה ה וזכה לפרסום בעיקר בתיאטרון הריאליסטי של ,05-המאה ה בן דני דידרו ידי

רבים,  מדיה המקורי התייחס לתיאטרון, הוא התרחב בהמשך לכלול את ההפרדה בין הצופה ליצירה בסוגי

 .משחקי וידאו ואף קומיקס ,טלוויזיה ,קולנוע ,ספרות :כולל
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 מתוך "דוגוויל" של לארס פון טרייר.                         מתוך "סרט לבן" של מיכאל הנקה.      

 

 

ששימש  (David Hockneyטיות מתבטא גם כן בעבודותיו של הצייר דיוויד הוקני )אאלמנט החזית והפלק

עבורי השראה גדולה בצילומיי ובעבודת הקולאז'ים שייצרתי מהצילומים הישירים. הוקני הינו צייר 

ארט עם נגיעות אקספרסיוניסטיות כאשר עבודותיו מזכירות לעיתים את הצייר  המשויך לזרם הפופ

(. עיקר יצירתו של הוקני הינה אוטוביוגרפית והמפורסמות מבין Francis Baconהמפורסם פרנסיס בייקון )

עבודותיו הן ציורי הבריכה והבתים מסביבת המגורים שלו בלוס אנג'לס. סביבת מגורים אליטיסטית 

הוקני בין היתר עבד בתור מפיק תפאורות לתיאטרון  מיידי הזכירה לי את זיכרונות ילדותי. שבאופן

אלמנט שהשפיע ישירות על ציוריו ותחושת הפלקאטיות והחזית הריקה של התפאורה דבקה בתחושת 

 הבתים והבריכות הריקות מתוכן רוחני בציוריו. 

 :*מתוך עבודותיו של דיוויד הוקני

 

מדיום נוסף שמעניין אותי מאוד. חלק מהתופעות החברתיות  חזרתי להתעסק בטקסט שהינובמקביל 

ית מנחם היא היכולת לשמוע את כל מה שקורה בבתי השכנים והסביבה. יהמרתקות אותי בשכונת קר

ריבים בקולי קולות שמאוד מהר גולשים לפסים דרמטיים במיוחד. התחלתי כשעשוע לעקוב אחרי אותם 

לו את  הראיתיריפים במיוחד שנזרקו באוויר השכונה. באחת משיחותיי עם יוסי ברגר משפטים ח

פטים לא פחות חריפים המשפטים והוא הגיב להם בחיוב. בנוסף אמר לי7 "אם תקשיבי טוב תשמעי מש

מאותו משפט שוב שיניתי פרקטיקת עבודה ויצאתי לחקירה טקסטואלית בתוך ביתי שלי. אצלך בבית", 

אסוף משפטים מתוך ריבים ושיחות משפחתיות כאשר מדי פעם אני מצליחה לשאוב מתוך התחלתי ל

מעמקי הזיכרון שלי משפטים שנאמרו לי בתקופות שונות של חיי. מאותם משפטים משפחתיים עשיתי 

תי את הכמיהה שלי לדרך יקולאז'ים גם כן, משנים ושלושה משפטים הרכבתי משפט חדש. במהלך זה הרא

הדברים נאמרים בין בני המשפחה בצורה ובדרך אחרת. בעזרת ההרכבות הטקסטואליות  אחרת, שבה

 הללו הצלחתי להרכיב לעצמי מציאות חדשה משלי. 



הצגתי קולאז'ים שהיו עשויים מטקסטים מתוך המשפחה שלי,  החזותיים לצד הקולאז'יםבסופו של דבר 

רו על ידי אחד מבני משפחתי. שוב המשחק בין משפטים שנאמרו לי על ידי בני משפחתי, או משפטים שנאמ

שנשאר בפנים בין כותלי הבית. בתים  בין התוכןל לשכנים ולבני הסביבה הפנים לחוץ, בין מה שנראה

הצורך לצעוק את  סטריליים שקטים, רפואיים ורוחות רפאים של פנים הבית שצועקים הכל החוצה.

קודם לכן )הקיר הרביעי( במושג נוסף מתחום  עליתישההתחושות הפנימיות החוצה מתקשר חזרה למושג 

מתייחסת למצב בו דמות על הבמה מתנהגת בצורה המבטאת "התיאטרון והוא "שבירת הקיר הרביעי"7 

בעצם אפשר לסכם  7."מודעות להיותה נצפית על ידי קהל, כאילו שהקיר הדמיוני שהפריד ביניהם נשבר

שבשנה זו ניסיתי בעזרת הסתכלות על הסביבה שלי לשבור את הקיר הרביעי של הסביבה הזו  ולאמר

 ולהראות לכולם את המסתתר בפנים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
, 5102", שונה לאחרונה באפריל ויקפדיה " ,שבירת הקיר הרביעי 7

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%9
9%D7%A2%D7%99. 



 -לק גח

 "הקישוט הוא פשע":

כמו שיובל אמר לי כשסיימתי את שנה א', הפרויקט גמר שלך מתחיל מההתחלה, תשימי לב. כבר אז  

הבנתי שהוא כנראה צודק והעיסוק התרבותי ממשיך להעסיק אותי גם השנה. השנה החלטתי לנסות 

ולהרחיב את גבולות השיח. חשבונות הנפש מול ההורים והמשפחה הפרטית שלי נגמרו ועברתי להתעסק 

בפרויקט שלי אני מתעסקת באתוס התרבותי שעליו תרבות, בנורמה, בפסאדה, בקישוט היפה שמסתיר. ב

גדלתי. תרבות אשר מקדשת את ההישגיות. המתכון7 להצטיין בלימודים, להתגייס לשירות קרבי, ללמוד 

שעמדו מאחורי  לימודים גבוהים, להצטיין גם בהם, לקנות בית, להוליד שני ילדים ולמות. בעייני, הערכים

אותו אתוס תרבותי הלכו והתמעטו, הלכו והתרוקנו ונשארו בגדר קישוטים נטולי תוכן, מעטפת חיצונית. 

חוק בעיקר נשאר אותו פער מתעתע בין הפנים לחוץ. האדריכל אדולף לוס, מפרט בספרו "דיבור לריק" את 

עצמו. כלומר, מותר לצבוע עץ בכל צבע יש להבחין הבחנה מוחלטת בין החומר המצופה לציפוי "הציפוי7 

 האם לא ההיפך הוא הנכון? האין הפער הנוצר הוא הפשע". אני תוהה צבע עץ -חוץ מצבע אחד ,שהוא

מהר מאוד הבנתי אך נקודת המוצא בתחילת השנה הייתה נקודת הסיום של השנה שקדמה לה. . ?האמיתי

מיים החלטתי לשנות כיוון ולסיים את פרק צילומי שאני מעוניינת בשינוי שפה חזותית מתוך מניעים פני

 האדריכלות על מנת להביא לידי ביטוי את מושג הבית בצורה שונה. 

כפי שהסברתי קודם לכן בעבודה אני מאמינה שבתרבות שאני מגיעה ממנה כל אותם סטאטוסים הם בגדר 

יים והמעניינים באמת קישוטים שטוחים בלבד שכן על פי דעתי מתחתיהם מסתתרים התכנים האמית

שאינם נגלים לכל. על מנת לעבות את מושג השטחיות החלטתי להתמקד בשפה חזותית הלקוחה מאמנות 

 היה בהכנסה של חומרים חוץ אמנותיים לעבודות, כגון הפופ ארט המאפיין של עבודות. ארט-הפופ

וש באמנות זאת כהשראה שימ.ינות בדרך כלל בצבעוניות עזהיפרסומות ועוד. העבודות מתאפקומיקס, 

להדגיש בעזרת האלמנטים שאצור את האופי הפרסומי של כל אותם אתוסים חזותית הינה מן הצורך 

כמעין אשליה שמוכרים לנו מגיל צעיר אך בסופו של דבר מתרוקנת מתוכן תרבותיים שעליהם גדלתי. 

צבעוניות העזה שמצד אחד לכן, החלטתי להחזיר לשפה החזותית בעבודתי את הבשלב כזה או אחר. 

המתוק הופך לחריף או עולה תחושה  ,מרוב צבעוניות מרגישה לצופה כמו סוכרייה חמודה אך מצד שני

 בחילה מסוימת המצביעה בחובה על הבעיה המסומנת בפרויקט.

לקחתי של   ,האלמנטים בפרויקט היה שימוש בתצלום אווירכחלק משימוש באלמנטים מן החוץ אחד מן 

שבו גדלתי7 רמות השבים, הוד השרון ויישובי הסביבה ובטיפול דיגיטלי צבעתי את כל הגגות  האזור

. 0בוורוד, מג'נטה כאשר בניינים ומגורי שיכונים לא נצבעו במכוון. הבחירה בוורוד נובעת משתי סיבות7

עצמו בית באזור מי שיכל לרכוש לשל חלום וורוד, מי שגר באזור הזה, , כייצוג מלהקלישאתית, הוורוד כס

בית שיושב על שטח גדול הוא בעל אמצעים ובעל חיים במעמד מסוים. ולכן חיי את בזה ובדרך כלל מדובר 

החלום הוורוד, או יותר נכון קנה לעצמו את החלום הוורוד. הסיבה הנוספת לבחירה בצבע היא משום 

התמונה הזאת ממקמת ומייחדת שמג'נטה הוא הצבע המנוגד לירוק שהינו הצבע הבולט הנוסף בתמונה. 

, את הסיפור לאזור גיאוגרפי מסוים. ומשם מתחילות הדעות הקדומות לזרום7 אזור המרכז, רמות השבים

 אשכנזים, עשירים, שמאלנים, מנותקים וכו'. 



 

 תצלום האוויר והגגות הצבועיים

אלמנט נוסף בעבודתי הוא הטפט. במהותו, טפט נועד לכסות )כתמים, סדקים( ולשוות מראה מרשים. 

בהרכבת טפטים מאלמנטים שונים ובעלי סגנונות שונים. כאשר הבנתי  שהשפה  התנסיתיבמהלך השנה 

 החזותית של אמנות הפופ היא המשרתת את הרעיון של עבודתי. הרכבתי את הטפטים מאלמנטים מתוך

אותה סביבה תרבותית שבה אני עוסקת, )לדוגמא7 איורי שלטי הרחובות במושב שבו גדלתי(. בסופו של 

דבר לאחר משחק עם שלל האיורים המרכיבים של את שלטי הרחובות במושב החלטתי לבחור בדימוי 

ב שנת בנין בית העם ברמות השבים נבנה סבימסוים והוא הדימוי המרכיב את השלט של רחוב בית העם. 

תחילה שימש בית העם כבית הכנסת  , הבנין המקורי של בית העם היה בעיקרו צריף מעץ ואטרניט.0655

, חלה תמורה תרבותית במושב וכאשר בית העם עבר לניהולו של גוטשלק, 0612של המושב, אולם בשנת 

ידי האמרגן אחד מחברי הוועד גוטשלק הזמין אמנים ידועי שם שהופיעו בארץ ושהובאו למושב על 

רוברטס. אמנים שהופיעו במופעים של הפילהרמונית הופיעו באותם שנים גם בבית העם ברמות השבים 

נאמר בגאווה רבה בספר תולדות רמות השבים. בהמשך התרבו הפעילויות התרבותיות במסגרת במת בית 

על מנת  בנוסףת העם. העם ונוספו הרצאות שונות ומגוונות ופעילויות לנוער במושב, כולן התרחשו בבי

שנות  ותחילת שנות העשריםבעל בית העם בתל אביב לדוגמא7 " אוסיף את הנכתב להרחיב את היריעה,

טרת על פי מייסדיו מ... היווה מרכז תרבותי אשר רבבות תושבי תל אביב השתתפו בפעילויותיו השלושים

 8.ש"לשמוע הרצאות חינוך ולהתענג על קונצרטים במחירים שווים לכל נפהקמת בית העם היתה7 "

כאמור, בית העם מייצג בתוכו את אותו אתוס שעליו אני מדברת בעזרת כל האלמנטים בפרויקט. תרבות 

אשר מקדשת את עצמה, את ההשכלה את הלמידה והרחבת האופקים האינטלקטואלים דבר המגיע 

בבניית הטפט חשבתי על החיבור לעיתים על חשבון גורמים אחרים כמו קבלת האחר והבנת השונה. 

ני ועל כן בחרתי לצבוע גם כאן את דימוי הבית בצבע ורוד, מעט שונה מן הגגות הורודים בתצלום הצבעו

צבעונית. בעזרת החיבור הצבעוני והחיבור הצורני קיבל הטפט מצד אחד  סקאלההאוויר אך כן על אותה 

 תחושה של פטרן ייחודי אך יחד עם זאת מרגיש כמו בדיחת הבזוקה הכי גנרית שקיימת.

                                                             
8

, 5102שונה לאחרונה ביולי "ויקפדיה", בית העם,  
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D_(%D7%AA%D7

%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91). 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-30_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-30_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-30_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20


                 

 שלט רחוב בית העם ברמות השבים            הטפט בתצורתו הסופית                            

 תצלום האוויר והטפט מתייחסים אחד לשני גם בהצבה. כלומר, מלכתחילה מדובר בשני פטרנים

המורכבים מרקע ואובייקט. באחד הרקע הוא ירוק, מסמל את הסביבה הכפרית הסובבת את האזור ובשני 

הרקע הינו כחול מסמל במבט מופשט ורחוק את צבע דגל המדינה. בשניהם בדומה האובייקט המסמל את 

הוא לא פחות ו אידיאלינצבע בצבע  האידיאליתהבית, את החברה, את האתוס התרבותי של הקהילה 

הצבע הורוד. על כן, בהצבת הפרויקט הטפט ותצלום האוויר מוצבים בחלל אחד על יד השני. האחד, מלבן 

אנכי התלוי מן השמים טפט אשר אמור לצפות את הקיר, נועד על מנת להסתיר אך הפעם מקבל תפנית 

אות. השני, בהצבה ומוצב הרחק מן הקיר מסמל את הרצון הפנימי שלי להפסיק להסתיר ולהתחיל להר

במיקום גיאוגרפי  ,בטפטהבית  תצלום האוויר, מלבן אופקי מצפה את הקיר ממקם את אותו אובייקט 

פיזי במדינת ישראל. גם אם איננו יודעים בדיוק היכן אנחנו נמצאים התחושה המקומית והספציפית 

קיים בלבד בתור קיימת. יחד, הטפט והתצלום אוויר מקיימים דיאלוג של אידיאל שאיננו מומש ומת

 אובייקטים דו מימדים נטולי שימוש אמיתי.

 

 תמונה מתוך ההצבה

שבת של בתים פתוחים,  7י הארכיון. באחת מן השבתות התקיים במושביהינו דימו מהפרויקט נוסף חלק

אחד רוע היו בנוסח בואו להיות ביחד, בואו להכיר יהמטרה שנכתבה על שלטי החוצות המפרסמים את הא

הוד העיר בתים פתוחים במושב אומר שבעיקר התושבים הסקרנים מ פועלו של השני. בפועל, סוף שבועאת 



יקרות העוסקות בצורפות, השרון הקרובה מגיעים לכפר הפסטורלי וקונים ממרכולתן של חברות המושב ה

ן הנשים במהלך השבת הגעתי לביתה של אחת מ כמובן., מתנה יפה לחג ואותנטית ככה טקסטילקרמיקה ו

במושב המתעסקת בצורפות וחברתה אשר מייצרת כלי קרמיקה ייחודים הציגה את מרכולתה גם כן 

הארכיון של המושב. לכן, באותה שבת בביתה. האישה אשר עוסקת בקרמיקה בין היתר היא אחראית 

 זה אל המחשב הפרטי שלי. כל תמונות מארכיון המושב והעברתיישבתי עם המחשב בביתה של הצורפת 

כאשר אני שומעת את הריכולים האחרונים מבני המושב הבכירים )יש לציין שבעלה את של הצורפת הוא 

ת הכפר ליותר ראש וועד המושב(. השיחה התנהלה בין תהיות משותפות של השותפים לגבי כיצד הופכים א

המפריעים את  ו החברים על חריגות הבניה, הקירות האימתניים והבתים החדשיםקהילתי ומאידך דיבר

שלבתם. מצד אחד האזנתי לשיחה הרוצה ומשתוקקת לקהילתיות ולחברה. מצד שני, השיחה הייתה 

ביקורתית, שופטת ובעיקר לא מקבלת את האחר. בסיס כל קהילה הוא קבלת האחר ולכן נדמה היה לי 

די וחוסם את בונה בית גדול משאותן מילים הן מן החוץ לפה, תקוות שווא שמתפוצצות ברגע שהשכן 

אם אין תמורה בעד האגרה. ועל כן, בהשראת אותו אירוע  בשביל מה לשלם ארנונה כל כך גבוה  הנוף.

יון המושב שבו גדלתי, דימויים מתוך ארכ באישור אחראית הארכיון העברתי למחשב האישי שלי אירוני

 עליהםוהפעלתי התפתחתי ולמדתי ערכים שבאותן מילים היו נשמעים לי כמו מילים נבובות בעיקר. 

בפעולת מחשב ניתקתי את הדמויות מתוך הרקע וצבעתי את הרקע בצבעים עזים, מניפולציה דיגיטלית. 

גים עבורי את האתוסים הקטנים בעלי אופי פופי חזק. הדימויים נבחרו בקפידה כל אותם רגעים שמייצ

הגבר הציוני החדש והחזק מביט אל האופק שעליהם גדלתי. החייל הקרבי יושב על הכסא שקוע בבוץ. 

. כיתת המחזור בגן של המושב ובתמונה מסומנת ילדה אחת המגלמת בסיפור האישי שלה במבט חזון

ובעיניהם ניצב החזון הציוני במלוא ם משלבים ידיים שלמה. שני הגברים המביטים אל הי סיפור תרבות

 ים צבעוניים.נוסטלגיים לפוסטרים דימויהדרו. בעזרת צביעת הרקע והפרדת הדמויות הפכתי אותם מ

  

 דוגמאות מתוך דימוי הארכיון 

תמיד עניין אותי מדיום הטקסט בתוך האמנות, ולכן גם הפעם כמו בשנים קודמות החלטתי להכניס 

ערכתי חיפוש רנדומלי תחת  טקסט בצורה כזו או אחרת בתוך הפרויקט. כחלק משיטוטי באינטרנט 

הכותרת7 וועדות קבלה במושבים. החיפוש ברשת הוביל אותי לכתבות שהתפרסמו במהלך השנים 

את תהליך הסינון שעוברות משפחות בעת קבלה ליישובים ברחבי הארץ. וועדות קבלה אלו  המתארות



לאורך השנים הפלו בצורה בוטה משפחות מהמגזר הערבי, זוגות חד מיניים, משפחות חד הוריות וכל 

בעקבות תיקון " 5100בשנת מערכת משפחתית כזאת או אחרת שאיננה תואמת את תו התקן "הנורמלי". 

ת האגודות השיתופיות )"חוק ועדות קבלה"( חלו שינויים בהליכי הקבלה ליישובים קהילתיים לפקוד

"ולשכונות הרחבה של קיבוצים ומושבים
9

לפי החוק, ועדת קבלה רשאית לסרב לקבל מועמד ליישוב " .

קהילתי לפי רשימת שיקולים שקבועים בחוק, ביניהם, כי "המועמד אינו מתאים לחיי חברה בקהילה 

)כאשר החלטה לפי שיקול זה תהיה על סמך חוות דעת מקצועית(, "חוסר התאמה של המועמד למרקם 

של היישוב הקהילתי הקבועים בתקנות  ייחודייםפיינים תרבותי של היישוב הקהילתי" ו"מא-החברתי

ואפילו לגרפולוג,   האגודה". הוועדה רשאיות לשלוח את המבקשים לגור ביישוב למבחנים במכוני מיון

 ."ולבקש פרטים רבים על חייהם
10
  

שינוי חוקתי זה היה אמור למנוע אפליה ברורה של כל אותם משפחות שאינן תואמות את תו התקן 

נורמלי". אך לא פעם נטען שכעת במקום להפלות זוגות ומשפחות בצורה ברורה ובוטה המילים מוסוות "ה

ואפופות. תחושה שכל אחד יכול להזדהות איתה המלווה מי מאיתנו שעומד אל מול שלט חניה כחול לבן 

חי ובועט בתוך  אנטגוניזםהתחושה האפלולית הזאת יוצרת סיון להבין האם מותר לחנות כאן או לא. יבנ

מערך הטוקבקים של כל אותן כתבות מדוברות. בעת הקריאה של כתבות אלו גוללתי את עכבר המחשב אל 

הטוקבקים בתחתית הכתבה ומצאתי עולם טקסטואלי מדהים ומרתק. בתוך עולם הטוקבקים נתגלה עם 

ח שזועק זעקות שבר ישראל האמיתי. אותם אנשים הזועמים על המתרחש משני צידי המתרס7 הצד המקופ

האשכנזים, הנאורים, השמאלנים  . מאידך, הצד שאותי עניין הינושל אכלו לי ושתו לי עוד מימי בן גוריון

שרוצים לבנות את ביתם בשקט בלי שכנים ערסים שיעשו מנגלים או חפלות רועשות, בלי זוגיות מוזרה 

מתרס ריתק אותי, רבות הפעמים שאנחנו שתסתובב אל מול עיני ילדיהם בבריכה השיתופית. צד זה של ה

שומעים בתקשורת את זעקות השבר בדבר האפליה אך לרוב אותו זעם מגיע מן הצד המקופח וכאן אהיה 

גסה ואולי גם גזענית ואומר7 הצד המזרחי. לראות את הצד השקט והמאופק כביכול, או כך הכרתי אותו 

מקלדות הביתיות גילה בפניי את אותה תיבת פנדורה מביתי שלי זועק זעקות גזעניות ובוטות על גבי ה

נחשקת. הנה, התרבות האשכנזית המאופקת נשברת ומתחת למנורה בבית, אל מול המחשב הפרטי כל 

 ירטואלי. ואותן מחשבות של סלקציה מוקפדת יוצאות אל אוויר העולם הו

יסתכל על הבת שלנו אחד מהמשפטים שלכד את עיני היה7 "אנחנו לא רוצים שהבן הערבי שלהם 

לאחר מחשבה ועריכה הבנתי שיש צורך לערוך את המשפט בצורה שיתאים יותר לעבודה שלי.  11בבריכה".

אבל באיזשהו מקום פנימי ואפל לכולנו  להודותמבחינתי משפט כזה כל אחד יכול לאמר אולי מבייש 

ערבים מגיעה לרוב )שוב אני  או יותר נכון לאמר אפליה כנגד פליה כנגד ערבים היא יותר מתקבלת.הא

מכלילה כאן מאוד( מפי אנשים מזרחיים. האפליה כנגד מזרחים והתרבות "הבבונית" שלהם כפי שאמא 

תה אומרת, מגיעה מהצד האשכנזי. לכן, שיניתי את המשפט ל7"אנחנו לא רוצים שהבוחבוט הזה ישלי הי

גשתי שיש צורך בעריכה נוספת, אמנם עם המשך תהליך העבודה הריסתכל על הבת של שלנו בבריכה". 

 וההיררכיההחלק הראשון של המשפט7 אנחנו  לא רוצים הוא קריטי משום שהוא מדבר על חסימת המבט 

שבין המוצא האשכנזי למזרחי כביכול אבל לבסוף החלטתי לשנות את המשפט ל7"מה הבוחבוט הזה 

לחסימת המבט, הרצון של אותו אבא אשכנזי  מסתכל על הבת שלי בבריכה". בצורה כזו עדיין מופיע הרצון

שבוחבוט לא יסתכל על הבת שלו בבריכה. אבל, תוספת ה"מה" מביא את המשפט המאופק שברור מאליו 
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, 5102עודכן באפריל "ועדות קבלה לישובים, מה חוקי ומה לא?" , האגודה לזכויות האזרח,  
https://www.acri.org.il/he/5470. 
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, 5114פורסם בינואר ,  "ערבים, הומואים ונכים מחוץ ליישוב הקהילתי"ווי נט, כלכלה,  
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שאבא אשכנזי יאמר לשיח מעורפל יותר. בתוספת ה"מה" יכול מאוד להיות שגם אבא מזרחי "מאושכנז" 

מאידך הבוטות בחסימת המבט ואי שביעות הרצון  אמר משפט כזה  ובכך נשארת מצד אחד האניגמה אך

גם במשפט זה. נדרש דיון נוסף על המילה7"בבריכה" מצד אחד, לא ברור מה אותו  הדרהקיימת במלוא 

אבא אשכנזי רוצה וממה הוא איננו מרוצה, הבת שלו בבריכה מסתובבת עם בגד ים ומובן מאליו שכולם 

, נדרשת השמטת המילה בבריכה על מנת להפוך את המשפט כולל בוחבוט יסתכלו על הבת שלו. על כן

שאופפת אותנו כמעט כל יום בחדשות. מצד שני, ליותר קיצוני, לסממן אמיתי ובוטה של המציאות 

הבריכה מסמלת בתוכה את אותה סביבה שיתופית, אותו מושב שכל האמהות היאפיות נפגשות בשבת 

ות על כל העולם ואחותו, או יותר נכון כפי שהוזכר קודם בבריכה למרות שיש בריכה פרטית בבית ומרכל

 לא מרחוב הברושים לא קנתה אצלי קרמיקות לחג בשבת בתים פתוחים ולמה היאלכן על למה השכנה 

מנסה להיות חלק מהקהילה!. בשיווי המשקל בין השיקולים להשמטת או שמירת הבריכה כחלק מהמשפט 

יא סמל מלא משמעות לאותה תרבות שעליה אני מנסה לדבר החלטתי להשאיר את הבריכה. הבריכה ה

 .בפרויקט

בהצבת התערוכה בשבועות האחרונים, כאשר התלבטתי כיצד להציב את המשפט, האם על גבי הטפט עצמו 

כפי שעשיתי בתחילת השנה או לחילופין כמשפט בפני עצמו על הקיר. אמר לי דור גז ראש המחלקה, אולי 

העבודה שלך היא לבן על לבן. לאחר מחשבה מעמיקה בנושא החלטתי ליצור  תכתבי אותו בלבן? כל

מדבקה לבנה על הקיר שאליו מתבונן הצופה כאשר הוא נכנס לחדר. האור הטבעי שהיה בחדר התצוגה 

גרם להחזר אור והבהק על גבי המדבקה כך שבזוית מסוימת המדבקה פתאום נגלתה מן הקיר אל הצופה. 

לאורך התערוכה כולה שחלק מן הצופים פספסו את אלמנט המדבקה על הקיר בתוך היה מעניין לראות 

חלל התצוגה אך כאן אני יכולה לאמר שהעובדה שחלק מן האנשים פספסו את המשפט עבדה לטובת 

הרעיון. הרי כולנו מפספסים מדי יום ביומו את אותם משפטים גזעניים שנזרקים לחלל האוויר 

 ות פרטיות.הווירטואלי מאחורי מקלד

 

 המדבקה על גבי הקיר בחלל התצוגה הסופי

בסנכרון חלק מהנאום של מנחם בגין  הוקרןמוניטורים ועליהם  עמדוכתגובה למשפט על גבי גרם המדרגות 

מנחם בגין ראש מפלגת . 0650שנת מערכת הבחירות בהמגיב לנאום הצ'חצ'חים המפורסם של דודו טופז מ

מפא"י ומשנה את אופי הממשלה משמאל בשליטת מפלגת מהפך ל 50בשנת מוביל את הבחירות הליכוד, 

"ערב טוב לעם  כיכר רבין יום לפני ואומר7עולה על במת לממשלת ימין בהנהגת מפלגת הליכוד. דודו טופז 

האמיתי של הארץ הזאת, אתם ולא הצ'חצ'חים שיעמדו כאן מחר ויצרחו לבגין בקרביות....הצ'חצ'חים של 

בערב שלאחר מכן עולה בגין על אותה במה ומגיב  12ין גימלים אם הם בכלל הולכים לצבא".הליכוד הם ש
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 dailymotion ,"5114, פורסם במאי "דודו טופז על נאום הצ'חצ'חים 



לדבריו של טופז. כמובן שלא שם נגמרה הפרשיה, דודו טופז סבל לאחר מכן מאיומים על חייו, בחריפות 

ן זכה נאלץ להתנצל בפומבי, רשות השידור ביטלה לו תוכנית שהייתה אמורה לעלות. הכי חשוב, מנחם בגי

, בחירות חדשות, בנימין נתניהו רץ 5102בבחירות, יש שיאמרו בגלל אמירתו הגזענית של טופז. השנה 

של תקופת בחירות מספר רב של שנים אחר כך עולה דודו טופז חדש,  סיטואציהלקדנציה נוספת ובאותה 

משפט שזכה  13ינה".הקמעות ועובדי האלילים השתלטו על המדיאיר גרבוז. אמירתו של גרבוז7" מנשקי 

שוב, בנימין נתניהו זוכה לקדנציה זעני והמנותק ממה שקורה במדינה. לביקורות נוקבות כלפי השמאל הג

. נדמה שנוצרת בתוך מדינת סמל השמאל בזכות אמירתו הגזענית של גרבוזעוד הפעם נוספת, יש שיאמרו 

של מלחמה ציונות. על כן, בדרך ההצבה עומדות  ספיראלהישראל מעין לולאת זמן בלתי נגמרת, 

על גבי גרם המדרגות מראות בסנכרון מושלם את תנועות גופו והבעות פניו של בגין כלפי  הטלוויזיות

כפי שבורדייה אמר במילותיו שלו, נדמה רלוונטיות יותר מתמיד גם היום.  אמירותיו של דודו טופז אז, אך

מירי רגב מול עודד נוספים קרו מאז כמו המקרה של  ואירועיםגמרת  איננה נ האינטליגנציהשגזענות 

או, לנטרל את המילים יוידו. היה לי חשוב להוריד את הסאונד מהונדמה שיבואו עוד רבים אחריהם קוטלר

ובכך להדגיש את תנועות ידיו והבעות פניו של בגין. בגין הנואם ומנפנף בידו בסימון7נו, נו, נו, לדודו טופז, 

לעיתים מזכירות לשבריר מבט את הנפת ידו המפורסמת של אדולף שניף ידיו בתנועות פאשיסטיות מ

וכמובן, סימן הערוץ הראשון המתנוסס מעל ראשו המעיד לכולם במה מדובר, מרבית הצופים היטלר. 

ת אינם זקוקים למילותיו ומזהים את המאורע באופן מיידי. יתרה מזאת, לדעתי מיד לאחר מכן למרבי

הספיראלה . תהיה העולה וטוענת מתי אינסטינקטיביהצופים יעלה בזיכרון הקולקטיבי יאיר גרבוז באופן 

 תגיע לקצה?. הציונית

 

 המוניטורים על גבי גרם המדרגות

ברמת ההצבה, המשפט על גבי הקיר והמוניטורים על גבי המדרגות מדברים ביניהם ומגלים לצופה מיד את 

סוד התערוכה. משפט המפתח7" מה הבוחבוט הזה מסתכל על הבת שלי". משפט הנאמר על ידי גבר 

ותו משפט אשכנזי אך עם הוויה מזרחית מעט אערסית אפשר לאמר. לצדו בגין המנפנף באצבעותיו לגינוי א

ואותו גבר אשכנזי. אך יחד עם זאת, אותו בגין החזק, סמל המאבק והמהפך לעיתים מזכיר את ראשון 

הפיהררים באשר הוא. אותם דיסוננסים הם אלו שמעלים את התהייה אך לא נותנים תשובה לשאלה הכי 

בתיאטרון המדינה גדולה והיא כיצד נפסיק לשחק את המשחק באמת, איך אפשר לשבור את הקיר הרביעי 

והתרבות שלנו ללא להפוך את הציונות כולה לאפר ועפר. כיצד השיח האשכנזי או השיח המזרחי הופך 

                                                                                                                                                                              
http://www.dailymotion.com/video/x21tpa_%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95-

%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%96-%D7%A2%D7%9C-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9D-
%D7%94%D7%A6-%D7%97%D7%A6-%D7%97%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_people. 
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, 5102, פורסם במרץ "גרבוז על מנשקי הקמעות7 אוי ואבוי אם זה חצי עם"וואלה,  
http://news.walla.co.il/item/2840914. 



לאחד שלם. וכיצד ההגמוניה של השבט הלבן הנצחי מבינה שהמשחק השתנה והגזענות האליטיסטית היא 

 איננה רלוונטית יותר, זאת לפני שיהפוך גם השבט הלבן לרסיסי עבר.

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


